SDL ry syyskokous
Paikka: Kokoushotelli Tallukka
27.9.2015 klo 11.30

Pöytäkirja
29.9.2015

Paikalla: Risto Spora, Kirsi Mannermaa, Kenneth Ljungars, Tino Sarkamies, Jarkko Uutela, Pasi Savolainen,
Sanna Mäyrä, Esko Mäyrä, Rauno Lehtinen, Tapani Heikkilä, Ari Sissi, Marietta Kähärä
1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.31
2. Valinnat kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi, kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja kahdeksi
ääntenlaskijaksi seuraavasti:
a. Puheenjohtajaksi Esko Mäyrä, sihteeriksi Marietta Kähärä, pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Tino Sarkamies ja Jarkko Uutela
3. Tarkastettiin edustajien valtakirjat ja saatiin seuraavat lukemat:
a. Piirejä edustettuna 3 kpl (ääniä yhteensä 6 kpl), kerhoja edustettuna 15 kpl (ääniä yhteensä
22 kpl) ja yhteensä ääniä 28 kpl.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
6. Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti esitetyt hallituksen esittämät kirjaamis-, kerho- ja
lisenssimaksut ajalle 1.7.2016 – 30.6.2017. Päätökset siis esitetyn mukaiset:
a. kirjaamismaksu 40 euroa (uudet kerhot), kerhomaksu 100 euroa, lisenssimaksu 48 euroa
(SDL-lisenssi), lisenssimaksu 48 euroa (juniorit, alle 21), lisenssimaksu 8 euroa (juniorit, alle
18), eDarts lisenssi 16 euroa ja kertalisenssi 16 euroa
7. Käsiteltiin vuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
a. Talousarvio ok, ei korjauksia.
b. Toimintasuunnitelmaan korjaukset
i. kappaleeseen 2; poistetaan lause ”Liiton jäsenlehteä ei toimitettu joulun 2014
jälkeen.” Ja muokataan lausetta ”Siihen asti sitä toimitti Risto Spora” muotoon,
joka sopii myös tulevaisuuteen.
ii. Kappaleeseen 4; korjataan vuosiluvut kohtaan ”SM-liigakausi 2015-2016”  ”SMliigakausi 2016-2017”
iii. Kappaleeseen 5; korjataan Finnish Openin ajankohtaan tieto toukokuun ”lopussa”
toukokuun ”alussa”. Lisätään tieto, että Nordic Cup on viikkoa ennen Finnish
Openia.
iv. Kappaleeseen 8; poistetaan lause ”Darts-lehti on lakkautettu perinteisessä
muodossaan”. Korjataan sana ”sivustopa” muotoon ”sivusto”.
8. Valittiin liitolle liittohallitukseen
a. Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2016-2017 Esko Mäyrä
b. Varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2016-2018 Risto Spora ja Tapani Heikkilä
c. Varajäseneksi toimikaudelle 2016-2018 Pasi Savolainen
9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat vuodelle 2016. Ei
muutoksia valinnoissa edelliseen kauteen verrattuna (Suomen Tilintarkastajat Oy, Harri Saarinen ja
Jerry Wiren).
10. Kilpailuvaliokunnan osalta
a. kilpailusäännöt on päivitetty tämän päivän tasalle ja ne tulevat piakkoin nettisivuille (mm.
keskustan heittäminen, dartsiin sopivan asun tarkentaminen).
b. Uutena asiana tulevat Pro Tour vuoden vaihteessa (henkilökohtaiset kutsut asianomaisille) ja
c. SM-viikonloppu Tampereen Pirkkahallissa helmikuussa
i. mukana n. 40 lajia, joista darts on yksi
ii. darts lajina on sijoitettu anniskelualueen tuntumaan
iii. TV2 kuvaa kaikki finaalipelit

iv.
v.
vi.
vii.

2 päiväinen tapahtuma dartsin osalta
miehistä 80 pääsee mukaan mm. karsintapelien kautta
SDL tehnee oman majoitussopimuksensa kyseiselle ajalle
Koska SM-kisaviikonloppuna pelataan 501-pelit ovat kriketin ja eDartsin SM-kisat
keväämmällä
d. Kurinpitosäännöstöä ei läpikäyty, mutta kyseiset säännöt muokataan paremmin
ymmärrettäviksi ja löytyvät piakkoin Darts.fi –nettisivuilta
11. Muissa asioissa keskusteltiin päänahkapisteistä ja niiden palauttamisesta. Päätettiin jättää asia
hautumaan ja otetaan mukaan 22.11.2015 olevaan järjestäytymiskokoukseen.
12. Kokous päätettiin klo 12.45 puheenjohtajan toimesta.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Esko Mäyrä

Sihteeri Marietta Kähärä

Pöytäkirjan tarkastajat
Tino Sarkamies

Pöytäkirjan tarkastajat
Jarkko Uutela

